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Apresentação

O principal imposto estadual, o ICMS, tem sua arrecadação diretamente relacionada 
ao nível de atividade econômica. Por este motivo, para compreender o desempenho da 
arrecadação tributária estadual, a Coordenadoria da Administração Tributária da 
Secretaria da Fazenda de São Paulo firmou uma parceria com a Fundação Sistema 
Estadual de Análise de Dados – Seade, vinculada à Secretaria de Planejamento e Gestão 
do Estado de São Paulo e centro de referência nacional na produção e disseminação de 
análises e estatísticas socioeconômicas e demográficas. Um dos resultados desta parceria 
é o Boletim de Conjuntura da Economia Paulista, elaborado pelo Grupo de Conjuntura 
Econômica da Fundação Seade, e agora divulgado no sítio eletrônico da Secretaria da 
Fazenda. O boletim, com periodicidade trimestral, trará informações e dados de forma a 
proporcionar ao leitor a compreensão do panorama da Economia Paulista em vários de 
seus aspectos, contextualizando-a de acordo com a perspectiva do ambiente econômico 
do Brasil e do mundo.



Os principais indicadores de atividade vêm mostrando que a quebra de ritmo provocada 
pela paralisação dos caminhoneiros comprometeu as taxas de crescimento do PIB neste 
ano. É importante frisar que a recuperação em curso desde 2017 está assentada em 
melhoras pontuais e em uma base comparativa muito reduzida, dada a intensidade do 
processo recessivo, sem nenhum grande fator de impulso no consumo e no investimento. 
Além disso, não foi desprezível o efeito da referida paralisação na deterioração  
do ambiente econômico, ao mesmo tempo em que o calendário eleitoral avança. 

Pelo lado da economia internacional, ainda que os cenários comportem um ambiente 
favorável, com projeções de crescimento do produto mundial próximo de 4% em 2018 
e 2019, o nível de tensão e instabilidade cresce na medida em que os EUA consolidam 
sua agenda, marcada pela combinação de corte de impostos e uma política protecionista 
agressiva, que privilegia as negociações bilaterais em detrimento das instituições e 
acordos multilaterais. Nesse ambiente mais tenso, ganha destaque o agravamento da 
situação cambial de economias fragilizadas, como Turquia e Argentina num primeiro 
momento, acendendo o alerta de risco de disseminação de movimentos especulativos 
contra a moeda de vários emergentes, grupo onde se inclui o Brasil. Pode-se dizer 
que, nesse ambiente bem mais instável, a sustentação da política econômica apoia-se 
basicamente no controle da inflação e no desempenho favorável do setor externo,  
que contribui decisivamente para manter o déficit em transações correntes em  
patamares reduzidos.

Introdução
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Cabe ressaltar que, nas atuais condições de tênue recuperação da atividade em um 
ambiente mais instável, a economia paulista vem mostrando maior vigor que o conjunto 
da economia brasileira, em grande parte devido à sua estrutura complexa e integrada, que 
possibilita uma capacidade maior de resposta em fases de recuperação da atividade. 

Dessa forma, as perspectivas atuais são de manutenção de um ritmo de atividade 
ainda fraco, em um ambiente cada vez mais dominado pelas eleições e pela transição 
para a nova gestão, em que à política econômica restam poucas alternativas que não 
uma postura defensiva de manutenção das condições de controle da inflação e do 
setor externo. Por sua vez, é natural que empresas e consumidores também adotem 
um comportamento mais precavido, adiando onde for possível as decisões de maior 
comprometimento de rendas e orçamentos futuros.  
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As principais análises da economia internacional vêm confirmando uma situação especial, 
em que ao mesmo tempo em que os indicadores de produção, preços e comércio se 
mostram razoavelmente favoráveis, crescem a tensão e a instabilidade na medida em que 
os EUA colocam em vigor a sua nova agenda. 

Em sua publicação mais recente, o FMI reafirma suas projeções de crescimento da 
economia mundial em 2018 e 2019 com uma expressiva taxa de 3,9%, contemplando 
expansão em todas as regiões e grupos, embora tenham sido feitas revisões mais 
pessimistas para o grupo composto por Brasil, México e Argentina. 

Alguns aspectos têm sido decisivos para essa recuperação da atividade. Em primeiro 
lugar, um ambiente de liquidez ainda elevada, decorrente principalmente de políticas 
monetárias expansionistas vigentes nas economias avançadas nos últimos anos. Também 
muito importante tem sido a manutenção de taxas de crescimento expressivas no grupo de 
economias em desenvolvimento e mercados emergentes liderado por China e Índia. Outro 
ponto fundamental consiste na manutenção de taxas de inflação em níveis reduzidos na 
maior parte das principais economias. Por último, a própria recuperação da economia 
norte-americana nos últimos anos, ainda que com taxas nada exuberantes, tem um peso 
considerável, em função das suas dimensões e capacidade de encadeamento de suas 
importações.
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Gráfico 1
Taxas de crescimento anual, segundo projeções do FMI para 2018 e 2019
Grupos de regiões e países selecionados – 2018

Fonte: Fundo Monetário Internacional; JP Morgan – Wall Street Journal; Fundação Seade.

Ao mesmo tempo em que esse cenário reafirma a 
recuperação do crescimento econômico mundial, 
abrangendo também o conjunto das economias 
avançadas, o FMI alerta para a tendência de 
arrefecimento desta expansão a partir de 2020,  
em decorrência da lenta evolução da produtividade 
e do acúmulo de problemas fiscais e/ou de 
financiamento em economias emergentes, ou mesmo 
em alguns países da Europa. 

O Gráfico 1  mostra as projeções do FMI para 2018  
e 2019, abrangendo o conjunto da economia 
mundial, com destaque para os principais grupos de 
regiões e países. 

Conforme mencionado, a principal diferença em 
relação à publicação anterior reside em pequenas 
revisões para baixo nas projeções para algumas 
economias emergentes, com destaque para Brasil 
e México e uma alteração significativa nas taxas 
projetadas para a Argentina. Neste caso, o FMI não 
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divulgou qualquer projeção, apenas indicando uma reversão de cenário. Dessa forma,  
foi adotada como opção as projeções do JP Morgan para Argentina divulgadas no Wall 
Street Journal, indicando uma queda de 1,5% neste ano e crescimento nulo em 2019.

Em termos gerais, observa-se que ao lado de um cenário mundial positivo, com expansão 
generalizada e liquidez considerável, é cada vez mais presente um ambiente de tensão, 
na medida em que a gestão Trump coloca a sua agenda em vigor. Por um lado, destaca-se 
uma política comercial agressiva, com boa dose de protecionismo e ataque aos acordos 
e instituições multilaterais. De outra parte, ganha corpo a política tributária, com corte 
de impostos, ao lado de incentivos para investimentos e reinvestimentos nos EUA pelas 
empresas americanas. 

No momento presente, tem destaque o embate comercial envolvendo EUA e China, 
não sendo, porém, desprezível o potencial de agravamento das relações no âmbito 
do NAFTA e também em relação à União Europeia. Por seu turno, o corte de impostos 
para empresas somado a outros incentivos para investimento, vem produzindo alguns 
efeitos, principalmente no que tange à reorientação de investimento por parte de algumas 
transnacionais norte-americanas, onde o exemplo mais notório foi a decisão da Ford de 
mudar a construção de uma nova planta no México para os Estados Unidos.
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Gráfico 2
Taxas anualizadas dos Federal Reserve Funds (FFR) e Índice de Preços ao 
Consumidor (IPC) dos EUA 
2006 a agosto de 2018

Fonte: Bloomberg, JP Morgan; Fundação Seade.

Economia internacional 

O cenário resultante desse conjunto de iniciativas 
é ainda muito incerto para todas as análises 
disponíveis, mesmo porque também estão em 
jogo questões de peso, tais como o ordenamento 
geopolítico, comercial e de liderança tecnológica, 
considerando um horizonte de médio e de  
longo prazo. 

Para os analistas da economia norte-americana 
as principais críticas têm se concentrado no seu 
potencial inflacionário e de elevação do déficit fiscal, 
que levará o FED a um endurecimento mais radical 
da política monetária. No entanto, até o presente  
não se observa qualquer movimento capaz de tirar  
o FED da sua rota de elevação bem gradual das 
taxas de juros.

O Gráfico 2 ilustra bem esse processo, contemplando 
os movimentos das taxas dos Federal Reserve 
Funds, que é a taxa básica de manejo da política 
monetária, e do índice de preços ao consumidor. 
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Pode-se notar que com a crise financeira deflagrada em 2008, as taxas reais dos FFR se 
tornam fortemente negativas a partir de 2009, levando-se em consideração o comportamento 
da inflação no período, mas que, na medida em que a atividade econômica vai se firmando 
a partir de 2015, são notados aumentos em termos nominais dessas taxas, que ainda 
permanecem consideravelmente negativas em termos reais. Também é importante realçar que, 
pelo menos até agora, não ganhou corpo uma elevação mais significativa da inflação nos EUA. 

Assim, considerando que as recentes elevações nominais dos juros pelo FED e a elevação 
das tensões comerciais decorrentes do protecionismo da agenda Trump são apontados como 
os principais fatores para a elevação da instabilidade que acabou atingindo economias mais 
fragilizadas, como Turquia e Argentina, há fortes motivos para preocupação, já que não há 
sinais de arrefecimento, principalmente no que diz respeito à guerra comercial entre EUA e 
China, ao mesmo tempo que fica nítido que o espaço para elevações dos juros básicos pelo 
FED, até que as taxas se tornem nulas ou levemente positivas, ainda é muito grande.

Nesse sentido, para as economias brasileira e paulista tem-se um cenário internacional para 
2018 e 2019 cujos principais números ainda são muito positivos, envolvendo crescimento 
econômico generalizado e liquidez ainda elevada, ao mesmo tempo em que cresce a 
instabilidade por conta das tensões comerciais, elevações nominais dos juros básicos 
dos EUA e crises cambiais em economias emergentes como Turquia e Argentina, fazendo 
com que não possam ser descartados movimentos especulativos financeiros e cambiais 
direcionados à moeda brasileira.
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Os principais indicadores de atividade mostram que, até o segundo trimestre e início do 
terceiro, a economia brasileira segue em recuperação em ritmo modesto, aproveitando o 
alívio principalmente na política monetária e uma base de comparação ainda muito baixa. 

Um fator muito importante para as condições atuais residiu na crise provocada pela 
paralisação dos caminhoneiros, deflagrada em maio, que acabou quebrando o ritmo 
da já modesta recuperação então em vigor e deteriorando as expectativas em relação 
ao ambiente político e econômico, com uma agenda cada vez mais preenchida pelo 
calendário eleitoral. 

Nessas condições, a crise cambial da Argentina elevou o grau de tensão no ambiente 
econômico, em função do temor acerca de fortes movimentos especulativos contra o real, 
motivados por algumas fragilidades do país, sobretudo a crise política e o grave quadro 
fiscal.

Atualmente, o controle da inflação e o bom desempenho do comércio exterior continuam 
como os principais pontos de sustentação da política econômica, permitindo que as 
principais projeções atuais indiquem um encerramento de 2018 com crescimento do PIB 
em torno de 1,5%, onde na medida do possível as decisões mais pesadas de consumo 
e investimento vão sendo adiadas, na espera da agenda que será formada a partir dos 
novos mandatos em 2019.  

Economia brasileira
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Gráfico 3
Taxas de crescimento do PIB trimestral por setor de atividade, na comparação 
com o trimestre imediatamente anterior
2o trimestre 2018

Fonte: IBGE; Fundação Seade.

Os dados do IBGE referentes à evolução do PIB no 
segundo trimestre de 2018 foram negativamente 
afetados pela paralisação dos caminhoneiros no final 
de maio, distanciando ainda mais do comportamento 
que era esperado para este momento ao final de 
2017 e início de 2018. 

Ainda assim, nota-se a continuidade do processo 
de recuperação da economia brasileira, embora em 
ritmo bem moderado. 

O Gráfico 3 mostra o comportamento do PIB e 
principais setores desde o terceiro trimestre de 2017 
até o segundo trimestre de 2018, na comparação 
com o trimestre imediatamente anterior.

Um ponto a ser destacado é que a expansão de 
0,2% no segundo trimestre marca o quinto período 
seguido de taxas positivas nesta base de comparação. 
Também cabe notar a perda de dinamismo, 
principalmente na agropecuária e na indústria, 
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justamente os setores mais afetados pela referida 
paralisação. 

Quando se observa a taxa de crescimento 
anualizada, a partir da comparação entre o 
acumulado dos últimos quatro trimestres com 
igual período imediatamente anterior, tem-se um 
crescimento de 1,4% do PIB no segundo trimestre 
deste ano, com taxas positivas em todos os setores, 
conforme ilustra o Gráfico 4.

Embora seja uma taxa levemente superior àquela 
obtida no primeiro trimestre, nesta mesma base de 
comparação, é um ritmo incompatível com taxas mais 
robustas para o encerramento de 2018, ainda mais 
considerando que nos próximos trimestres haverá 
uma base de comparação mais alta, incorporando a 
recuperação a partir do segundo trimestre de 2017. 

Chama atenção o crescimento bem menos exuberante 
da agropecuária em relação ao que vinha sendo 

Gráfico 4
Taxas de crescimento do PIB por setores nos últimos quatro trimestres em 
relação aos quatro trimestres imediatamente anteriores
Brasil – 2o trimestre 2018

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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apresentado nos trimestres anteriores, refletindo o recuo da safra neste ano. Por sua vez, 
indústria e serviços apresentam pequena melhora, atingindo cada um a taxa de 1,4%. 

Utilizando-se a mesma base de comparação, acumulado em quatro trimestres contra 
igual período anterior, pode ser observada a trajetória de recuperação pela ótica dos 
componentes da demanda agregada, conforme registrado no Gráfico 5.

Por esta forma de comparação, nota-se um desempenho mais vigoroso para os 
componentes relativos ao comércio exterior, com taxas de crescimento de 4,7% para as 
exportações e de 7,1% para as importações, enquanto que os itens do chamado mercado 
interno apresentaram desempenho mais modesto. No entanto, merecem destaque 
a recuperação do consumo das famílias, atingindo uma taxa anualizada de 2,3% e, 
também, o avanço da formação bruta de capital fixo, que depois de fechar 2017 com 
retração de 1,8%, apresentou uma taxa de 2,6% o primeiro resultado positivo desde 2014, 
considerados os 12 meses finalizados em cada um dos trimestres. Mesmo considerando 
a reduzida base de comparação e uma taxa de investimento muito baixa (16% do PIB), a 
recuperação da formação bruta de capital fixo vem mostrando uma certa rearticulação da 
economia, dado que o acúmulo de taxas altamente negativas durante o período recessivo 
indicava um processo de “destruição não criativa”, onde em alguns segmentos muito 
provavelmente não ocorreu sequer a reposição da depreciação do capital, significando 
desativação de linhas, sucateamento de bens de capital e fechamento de empresas. 
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Gráfico 5
Taxas de crescimento do PIB por componentes da demanda agregada nos últimos quatro trimestres em 
relação aos quatro trimestres imediatamente anteriores 
Brasil – 2o trimestre 2018

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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As informações referentes ao desempenho do PIB no segundo trimestre de 2018, 
reafirmando a recuperação da atividade, ainda que a passos lentos, mostram dois 
aspectos muito importantes do atual momento da economia brasileira. Um deles refere-se 
à resistência do tecido produtivo, que não obstante o castigo sofrido durante a recessão, 
aproveitou todos os alívios, proporcionados principalmente pela queda da inflação e pela 
redução da Selic, para se rearticular minimamente e retomar a produção e vendas, tanto 
para o mercado interno e também para o mercado externo. Porém, as sérias restrições 
representadas pelo grave quadro fiscal, pela insuficiência de fontes de financiamento de 
longo prazo, na medida em que o BNDES teve sua capacidade limitada, e pelo elevado 
desemprego, acabam por deixar a economia praticamente sem “motor de arranque”, 
ou seja, fatores que poderiam impulsionar de forma mais expressiva o consumo e o 
investimento.  
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Os principais indicadores de atividade disponíveis para julho último confirmam a recuperação 
em ritmo ainda fraco. Com exceção do volume de serviços, os indicadores registram 
crescimento no acumulado de 12 meses, enquanto que, no confronto do registrado em julho 
contra junho com ajuste sazonal, apenas o IBC-Br apresentou variação positiva. 

O comportamento registrado em julho é descrito de forma breve a seguir:
• Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br):  na passagem de junho para julho, 

o IBC-Br dessazonalizado apresentou crescimento de 0,57%. No acumulado de 12 meses em 
abril, o indicador cresceu 1,46%; 

• Produção Industrial – PIM - PF IBGE: a produção física industrial medida pelo IBGE registrou, 
na comparação entre junho e julho, um recuo de 0,20%. No acumulado de 12 meses,  
o indicador registra uma expansão de 3,20%; 

• Vendas do comércio varejista – IBGE: utilizado como um indicador do consumo, as vendas 
do comércio varejista ampliado em julho tiveram uma queda de 0,40%, na comparação com 
junho e com ajuste sazonal. No acumulado de 12 meses, observa-se um aumento de 6,50%;

• Volume de serviços – IBGE: o volume de serviços apresentou contração de 2,20%  
na passagem de junho para julho, enquanto foi registrada uma queda de 1,00% no acumulado 
em 12 meses, destoando dos demais indicadores e indicando mais uma vez dificuldades  
para segmentos importantes deste setor, como Transportes e Informação e Comunicação.

Indicadores de atividade
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Conforme mencionado, um ponto importante na 
dinâmica recente da economia brasileira reside 
na quebra de ritmo imposta pela paralisação dos 
caminhoneiros. Esse ponto pode ser visto no Gráfico 
6, contendo as taxas acumuladas de 12 meses, em 
que com a exceção do volume dos serviços, todas 
as demais variáveis apresentam em julho taxas 
anualizadas inferiores às obtidas em abril. 

Pode-se notar que o IBC-Br, após registrar uma 
elevação em 12 meses de 1,52% em abril, chega 
em julho com um crescimento de 1,46%. De forma 
mais acentuada, a produção industrial atinge um 
crescimento anualizado de 3,90% em abril, o qual 
arrefece para 3,20% em julho. No mesmo sentido,  
as vendas do comércio varejista ampliado após 
atingirem a expressiva taxa acumulada de 7% em abril, 
passam por uma redução do ritmo, chegando a um 
crescimento de 6,50% em julho. Conforme alertado, o 
comportamento destoante fica por conta do volume de 
serviços, cuja retração acumulada de 1,40% em abril 
foi atenuada para a taxa de -1% em julho.

Indicadores de atividade

Gráfico 6
Indicadores de atividade – Evolução das taxas acumuladas em 12 meses
Dezembro de 2017 a julho de 2018

Fonte: IBGE; Banco Central; Fundação Seade.
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Gráfico 7
Valor das exportações, das importações e do saldo da balança comercial
Agosto 2018

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços; Fundação Seade.

Economia brasileira

Após apresentar um resultado exuberante em 
2017, com um superávit recorde de US$ 67 
bilhões, o comércio exterior vem apresentando 
um desempenho muito positivo em 2018, com 
significativa expansão das exportações e, mais 
ainda, das importações, resultando num saldo da 
balança comercial elevado, porém inferior ao recorde 
registrado no ano passado. 

Na comparação do acumulado entre janeiro e 
agosto de 2018 com igual período de 2017, as 
exportações subiram de US$ 145,93 bilhões 
para US$ 159,01 bilhões, o que corresponde a 
um crescimento de 8,96%. Enquanto isso, as 
importações acumuladas registraram um aumento 
de 23,88%, passando de US$ 97,84 bilhões para 
US$ 121,20 bilhões. Dessa forma, o saldo da 
balança comercial acumulado recuou de US$ 48,09 
bilhões para US$ 37,81 bilhões, o que corresponde 
a uma taxa de -21,38%. 
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Deve-se ter em conta que já era esperada a redução do saldo da balança comercial em 
2018, uma vez que as importações, que foram comprimidas durante o processo recessivo, 
tendem a ganhar velocidade na medida em que a economia se recupera. Não obstante, 
os números do comércio exterior ainda são muito favoráveis, com projeções de saldo 
da balança comercial em torno de US$ 55 bilhões em 2018. Com este saldo, é possível 
manter o déficit em transações correntes em níveis confortáveis, estimado em 0,76% 
do PIB em julho, bem abaixo do pico de 4,24% do PIB em 2014. Com isso e também 
considerando o nível das reservas internacionais acima de US$ 380 bilhões, pode-se dizer 
que o setor externo representa um dos pilares para a condução da política econômica, 
justamente num momento de maior instabilidade, com aumento dos movimentos 
especulativos contra a moeda de algumas economias emergentes. 

Comércio exterior
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No segundo trimestre de 2018, a economia paulista continuou crescendo, consolidando 
sua trajetória de recuperação, com uma leve aceleração no ritmo de crescimento, 
considerando a comparação entre o acumulado dos últimos quatro trimestres contra 
igual período imediatamente anterior. Para tanto, foi decisivo o comportamento da 
indústria de transformação e dos serviços de transporte, garantindo à economia paulista 
um desempenho superior ao do conjunto da economia nacional, que se expressa nas 
respectivas taxas anualizadas de crescimento do PIB.

A indústria automotiva liderou os segmentos industriais em termos da taxa acumulada 
de 12 meses, tendo sido ainda significativas as taxas registradas para os segmentos de 
metalurgia e de máquinas e equipamentos. Também foi positiva para a indústria paulista 
a continuidade do espraiamento dos segmentos com evolução positiva, indicando mais 
consistência na recuperação do setor. Além disso, cabe mencionar que, pelo lado do 
volume de serviços, a dinâmica positiva dos segmentos de transportes e de informação  
e comunicação vem garantindo uma expansão desse indicador, que pode ser considerada 
modesta, porém se revela significativamente superior ao que se verifica para o conjunto  
da economia brasileira, onde o acumulado de 12 meses ainda permanece em  
taxas negativas.

   

Economia do Estado de São Paulo
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O PIB do Estado não apresentou variação entre o 
primeiro e o segundo trimestre de 2018, com ajuste 
sazonal (Gráfico 8). Nessa base de comparação, 
foi repetido o mesmo comportamento observado no 
primeiro trimestre, sem variação, ou crescimento nulo 
em relação ao trimestre anterior, indicando um ritmo 
enfraquecido comparativamente ao final de 2017. 
Apesar desses resultados no período recente, observa-
se também no Gráfico 8 uma expansão anualizada 
de 2,7%, indicando a continuidade da recuperação da 
economia paulista, inclusive aumentando o ritmo em 
relação ao registrado no primeiro trimestre. Com isso, 
nota-se que a economia paulista segue crescendo 
acima da nacional e de forma ainda mais acentuada, 
uma vez que a taxa de 2,7% representa, em termos 
de pontos porcentuais, quase o dobro daquela obtida 
para o PIB brasileiro no segundo trimestre (1,4%). E 
este aspecto corre basicamente em função do melhor 
desempenho dos setores industrial e de serviços.  
Ainda no acumulado de quatro trimestres, destaca-se 
que os três grandes setores da economia apresentaram 

PIB paulista

Gráfico 8
Taxas de crescimento do PIB 
Estado de São Paulo – 1o trimestre 2017-1o trimestre 2018

Fonte: Fundação Seade.

Em % Trimestre/trimestre anterior, com ajuste sazonal

Acumuladas em 4 trimestres

2018
2o trim.1o trim.

2017
4o trim.2o trim. 3o trim.

0,9
1,3

0,5

0,0 0,0

-0,7

0,2

1,7

2,3

2,7
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Gráfico 9
Taxas de crescimento do Valor Adicionado por setor de atividade e do PIB 
acumuladas nos últimos quatro trimestres em relação aos quatro trimestres 
imediatamente anteriores
Estado de São Paulo – 2o trimestre 2018

Fonte: Fundação Seade.
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PIB paulista

taxas positivas: agropecuária (2,4%), indústria (3,9%) 
e serviços (2,1%). Observa-se também uma maior 
difusão da melhora das taxas entre distintos segmentos 
econômicos (Gráfico 9). A agropecuária continua dando 
contribuição positiva para a economia paulista, embora 
em ritmo inferior ao apresentado no final de 2017, 
quando a expansão em 12 meses chegava a uma taxa 
um pouco acima de 3%.

No que diz respeito ao Valor Adicionado da indústria 
geral, ao mesmo tempo em que a extrativa mineral 
reduziu o ritmo de expansão comparativamente ao 
primeiro trimestre, 1,7% contra 7,9%, a indústria de 
transformação acelerou o seu ritmo, atingindo um 
crescimento em 12 meses de 5,3%, significativamente 
acima do registrado no primeiro trimestre (3,9%) 
nesta mesma base de comparação. No que tange 
à indústria da construção civil, embora ainda tenha 
sido registrada uma taxa anualizada negativa (-0,3%), 
há uma considerável melhora em comparação ao 
primeiro trimestre, no qual este segmento apresentou 
retração de 2,8%.

PIB

Impostos líquidos de subsídios
VA

Demais serviços
Transportes, armazenagem e correio

Comércio e serviços de
manutenção e reparação

Produção e distribuição de eletricidade e
gás, água, esgoto e limpeza urbana

Em %

2,7
3,9

2,5
1,6

1,0
4,7

2,1
3,5

5,3
1,7

3,9
2,4

Serviços

Construção civil
Indústrias de transformação

Extrativa mineral
Indústria

Agropecuária

-0,3
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Um detalhamento do desempenho dos setores de 
atividade pode ser obtido pelas pesquisas mensais 
do IBGE, que indicam o comportamento da indústria 
de transformação, do comércio varejista e de 
serviços. 

No acumulado de 12 meses, a produção física 
industrial registrou crescimento de 5,8% em junho 
de 2018 (Gráfico 10). Este é o décimo-primeiro 
mês seguido de alta nesta base de comparação, 
indicando um movimento consistente de recuperação 
da indústria paulista, em que pese a base de 
comparação ser relativamente baixa. 

Na comparação de junho com maio de 2018 com 
ajuste sazonal, houve avanço de 14,8%, observando-
se a recomposição da atividade em relação à quebra 
provocada pela paralisação dos caminhoneiros, 
quando no confronto entre maio e abril foi registrada 
uma queda de 11,9%. 

Desempenho dos setores de atividade e balança comercial

Indústria

Gráfico 10
Taxas de crescimento da produção industrial mensal
Estado de São Paulo – jun. 2017-jun. 2018

Fonte: IBGE; Fundação Seade.

Acumuladas em 12 meses Mês/mês imediatamente anterior,
com ajuste sazonal

Em %

Jun. Abr. Maio Jun.Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar.

2017 2018

-0,9

6,6 5,8 5,8

0,9

-11,9

14,8
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Em junho deste ano, 13 dos 18 segmentos 
pesquisados da indústria de transformação 
mostraram taxas positivas no acumulado de 12 
meses, mostrando um espraiamento da melhora 
entre a maioria das atividades industriais, o que 
torna mais consistente o processo de recuperação 
do setor. O segmento de melhor desempenho 
foi o de veículos automotores (19,1%), com uma 
retomada que contou inicialmente com o aumento 
expressivo das vendas para o mercado externo e 
que gradualmente vem apresentando expansão do 
mercado interno. O segmento de borracha e plástico 
(6,1%) cresceu também em função da indústria 
automotiva, especialmente no que diz respeito aos 
pneumáticos. Outros destaques de junho, ainda no 
acumulado de 12 meses, foram os segmentos de 
metalurgia (14,1%), máquinas e equipamentos (12%) 
e da atividade ligada à produção de equipamentos de 
informática (9,1%). 

Indústria

Gráfico 11
Taxas de crescimento da produção industrial mensal, por setor de atividade 
acumuladas em 12 meses
Estado de São Paulo – jun. 2017-jun. 2018

Em %

 Coque, derivados do petróleo e de biocombustíveis

 Produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos

  Sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos

Metalurgia
 Veículos automotores, reboques e carrocerias

  Equipamentos de informática, produtos eletrônicos

Outros equipamentos de transporte, exceto…
Confecção de artigos do vestuário e acessórios

Celulose, papel e produtos de papel
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos

Produtos de minerais não metálicos
Bebidas

Outros produtos químicos

Produtos têxteis
Produtos farmoquímicos e farmacêuticos

Produtos alimentícios

INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÂO
Produtos de borracha e de material plástico

Máquinas e equipamentos

-14,8
-7,0

-5,6
-0,6
-0,1

1,4
2,6
2,7
3,4
3,5
3,8
4,4
4,6

5,8
6,1

9,1
12,0

14,1
19,1

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Serviços

O Valor Adicionado de serviços engloba as atividades 
do comércio e dos demais serviços; assim, uma 
análise pode ter como referência duas pesquisas 
do IBGE: uma sobre o comércio e outra sobre os 
serviços. 

O comércio varejista ampliado, vem registrando 
melhora no período recente. No acumulado de 12 
meses, o comércio cresceu 6,8% em junho, oitava 
alta seguida nesta mesma base de comparação, 
consolidando o movimento de recuperação do 
segmento. 

Gráfico 12
Taxas de crescimento do volume do comércio varejista ampliado
Estado de São Paulo – jun. 2017-jun. 2018

Fonte: IBGE; Fundação Seade.

Em %

Abr. MaioJun. Jun.Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar.

2017 2018

Acumuladas em 12 meses

-5,1
-3,9

-2,9
-1,5

-0,1

1,1
2,6 2,9

3,8
5,5

6,6 6,6 6,8
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No comércio varejista ampliado, oito das dez 
atividades pesquisadas registraram taxas 
positivas no acumulado de 12 meses em junho, 
mostrando abrangência da recuperação entre os 
vários segmentos do comércio (Gráfico 13). As 
atividades de venda de material de construção 
(16%) e de móveis e eletrodomésticos (4,4%) vêm 
tendo bons desempenhos, sinalizando alguma 
melhora nas condições de financiamento, seja por 
conta de redução das taxas de juros, seja pela 
redução dos níveis precedentes de endividamento 
e inadimplência, já que se tratam de atividades 
bastante dependentes de crédito. Outro segmento 
também dependente de crédito é o de venda de 
veículos, motos e autopeças, que demorou bastante 
para mostrar taxa positiva, e agora, com avanço de 
15,6%, sinaliza significativa melhora no mercado 
interno da indústria automotiva.  

Serviços

Gráfico 13
Taxas de crescimento do volume de vendas do comércio varejista ampliado 
acumuladas em 12 meses, por setor de atividade
Estado de São Paulo – junho de 2018

Em %

Equipamentos e materiais para escritório,
informática e comunicação

Livros, jornais, revistas e papelaria

Outros artigos de uso pessoal e doméstico

Hipermercados, supermercados, produtos
alimentícios, bebidas e fumo

COMÉRCIO VAREJISTA

COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO

Veículos, motocicletas, partes e peças

Combustíveis e lubrificantes

Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos,
de perfumaria e cosméticos

Móveis e eletrodomésticos

Tecidos, vestuário e calçados

Material de construção

-11
-9,2

1,8
2,5

3,2
3,5

4,4
6,2
6,8

9,7
15,6
16

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Segundo a Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE, 
em julho de 2018 essas atividades registraram 
expansão de 0,6%, no acumulado de 12 meses, 
sendo o quinto período seguido de crescimento nesta 
base de comparação (Gráfico 14). Embora com taxas 
bem modestas, a expansão de volume de serviços 
no Estado de São Paulo contrasta com os resultados 
negativos apresentados na média nacional, que 
registra uma queda de 1% deste indicador, também 
considerando o acumulado de 12 meses até julho. 

Gráfico 14
Taxas de crescimento do volume dos serviços acumuladas em 12 meses
Estado de São Paulo – jul. 2017-jul. 2018

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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É importante destacar que o desempenho do 
segmento “transportes, serviços auxiliares aos 
transportes e correios” tem sido decisivo para as 
taxas positivas do volume de serviços no Estado de 
São Paulo, como mostra o Gráfico 15.

Com efeito, o crescimento acumulado de 3,9% 
deste segmento é fundamental para trazer o volume 
de serviços para o terreno das taxas levemente 
positivas, enquanto que os segmentos de “serviços 
prestados às famílias” e de “serviços profissionais, 
administrativos e complementares” ainda registram 
quedas na mesma base de comparação.  

Gráfico 15
Taxas de crescimento do volume dos serviços acumuladas em 12 meses, por 
atividade econômica
Estado de São Paulo – julho de 2018

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Balança comercial

Desempenho dos setores de atividade e balança comercial

As exportações do Estado no segundo trimestre de 
2018 somaram US$ 12,9 bilhões, o que equivale 
a um crescimento de 1,2% em relação ao primeiro 
trimestre. Os principais produtos exportados 
neste segundo trimestre foram os seguintes: soja, 
açúcares, óleo bruto de petróleo e aviões. 

 As importações paulistas no segundo trimestre 
totalizaram US$ 15,2 bilhões, com uma expansão 
de 3,8% em relação ao trimestre anterior. Dentre 
os principais produtos de importação no segundo 
trimestre ganham destaque: partes de aparelhos de 
telefonia, óleo diesel e caixas de marcha. 

O saldo comercial paulista no segundo trimestre foi 
deficitário em US$ 2,3 bilhões, o que corresponde a 
um avanço de 21,6% em confronto com o déficit do 
primeiro trimestre. 

Gráfico 16
Valor das exportações e importações
Estado de São Paulo – 2o trimestre 2018 

Em US$ bilhões Exportação Importação

2018
1o trim.4o trim.

2017
3o trim.2o trim. 2o trim.

13,5 13,3 12,7 12,7 12,913,0
14,9 14,6 14,6 15,2

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.
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Considerando o acumulado nos dois trimestres de 2018, as exportações paulistas chegam 
a US$ 25,6 bilhões, com uma elevação de 4,1% em comparação ao mesmo período de 
2017. Pelo lado das importações, o acumulado nos dois trimestres é de US$ 29,8 bilhões, 
equivalendo a uma expansão de 15,2%. Dessa forma, a economia paulista reforça o 
movimento apresentado pelo conjunto da economia nacional no que concerne ao comércio 
exterior, onde na medida em que a recuperação da atividade prossegue, ainda que em 
ritmo fraco, as exportações continuam apresentado crescimento, só que as importações 
passam a avançar em ritmo consideravelmente mais forte.

O saldo comercial acumulado da economia paulista nos dois primeiros trimestres de 2018 
expressa um déficit de US$ 4,1 bilhões, revelando um aumento de 243,4% em relação ao 
mesmo período de 2017. Com isso, a tendência deficitária do comércio exterior paulista 
parece ganhar corpo com a recuperação da atividade, considerando que a maior parte  
das importações advém da demanda industrial. 

Ainda é cedo para firmar um posicionamento, mas não pode ser descartada a hipótese 
de que a intensidade do processo recessivo tenha implicado em uma desarticulação de 
certos segmentos da indústria paulista e, com isso, tenha elevado o seu coeficiente de 
importações, o qual se faz sentir a partir de certa recuperação da atividade, implicando 
num déficit comercial não só estrutural, como potencialmente crescente.

Mercado de trabalho
Estado de São Paulo
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Gráfico 17
Taxas de desocupação
Brasil e Estado de São Paulo – 1o trimestre 2016-2o trimestre 2018

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua.

O mercado de trabalho apresentou alguns elementos 
positivos na passagem do primeiro para o segundo 
trimestre, ainda que não se configure uma melhora 
efetiva. Isso porque o avanço de alguns indicadores 
se deve, essencialmente, a efeitos sazonais. Como 
avaliado ainda no final do primeiro trimestre, o 
mercado de trabalho nacional e no Estado de São 
Paulo apresenta uma certa “estagnação”, passado 
o momento de pequena melhora relativa do final de 
2017 e início deste ano.

A taxa de desocupação no Estado de São Paulo 
teve pequena redução, ao passar de 14,0% no 
primeiro trimestre para 13,6% no segundo trimestre 
de 2018 (Gráfico 17). Com isso, esse indicador ficou 
praticamente no patamar do observado no mesmo 
período de 2017 (13,5%). Destaca-se que essa taxa 
em São Paulo permanece acima do observado no 
dado nacional, fato que se repete já há um tempo 
considerável, conforme ilustrado no Gráfico 17.
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Gráfico 18
Variação do total de ocupados, segundo posição na ocupação selecionados, em 
relação ao mesmo trimestre do ano anterior
Estado de São Paulo – 1o trimestre 2016-2o trimestre 2018

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua.

Mercado de trabalho

O nível de ocupação, embora tenha apresentado 
pequeno crescimento no segundo trimestre,  
com aumento de 0,4% (equivalente a 92 mil pessoas) 
em relação ao trimestre anterior, manteve o mesmo 
perfil dos trimestres anteriores, com elevação do 
trabalho por conta própria e redução  
do assalariamento com carteira assinada.

Estado de São Paulo
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No mesmo sentido, os dados do Ministério do 
Trabalho sobre o emprego formal (com carteira 
assinada) mostram que o ritmo de admissões, 
quando realizado o ajuste sazonal, tem 
desacelerado no Estado de São Paulo, bem como 
o de desligamentos (Gráfico 19). Isto é, a redução 
no ritmo de admissões fez com que o patamar 
voltasse ao nível do início de 2017, resultando que, 
nessa série ajustada, o saldo entre admissões e 
desligamentos fique no campo negativo nos últimos 
três meses.

Estado de São Paulo

Gráfico 19
Total de admissões e desligamentos, com ajuste sazonal
Estado de São Paulo – janeiro de 2016 a julho de 2018

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Ministério do Trabalho. Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged).
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Gráfico 20
Variação do total de ocupados, segundo setores de atividade selecionados, em 
relação ao mesmo trimestre do ano anterior
Estado de São Paulo – 1o trimestre 2016-2o trimestre 2018

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua.

Mercado de trabalho
Região Metropolitana de São Paulo

Em relação aos setores de atividade econômica, 
houve pequena elevação do número de ocupados 
no Comércio e na Construção, entre o primeiro e 
o segundo trimestre de 2018. Porém, quando se 
compara com o segundo trimestre de 2017, esse 
último setor continua em nível inferior (-4,2%), 
enquanto os demais apresentam pequena elevação 
nessa base de comparação (Gráfico 20).
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Por seu turno, o rendimento médio real do trabalho 
e a massa de rendimentos também tiveram 
pequeno crescimento no segundo trimestre, de 
1,0% e 1,3%, respectivamente. Esse movimento, 
contudo, repôs parte das reduções observadas no 
primeiro trimestre, fazendo com que, em valores 
deflacionados, estejam no mesmo patamar do 
terceiro trimestre do ano passado (Gráfico 21).

Gráfico 21
Índice do rendimento médio real e da massa de rendimentos reais de todos os 
trabalhos habitualmente recebidos pelos ocupados
Estado de São Paulo – 1o trimestre 2016-2o trimestre 2018

Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de São Paulo. Convênio Seade-Dieese e Ministério do 
Trabalho/FAT.
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Na Região Metropolitana de São Paulo, a taxa 
de desemprego total permaneceu praticamente 
estável no segundo trimestre de 2018, atingindo 
17,0% (Gráfico 22). Excluído o efeito sazonal, esse 
indicador teve pequena redução, entre março e 
junho de 2018, embora o resultado apurado em julho 
aponte novamente variação positiva. Esse indicador, 
dessazonalizado, apresentou tendência de redução 
desde o início do ano, mas em menor ritmo nos 
últimos meses.

Portanto, pode-se dizer que o mercado de trabalho, 
de uma forma geral, está em “estado de espera”, 
com os principais indicadores se movimentando 
dentro da sazonalidade típica, sem melhora efetiva.

Mercado de trabalho
Região Metropolitana de São Paulo

Gráfico 22
Taxa de desemprego total sem e com ajuste sazonal
Região Metropolitana de São Paulo – março de 2017-julho de 2018

Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de São Paulo. Convênio Seade-Dieese e Ministério do 
Trabalho/FAT. Elaboração: Seade.
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As recentes publicações do Relatório Focus do Banco Central, contendo as projeções de 
mercado para diversos indicadores, vêm apontando para um quadro progressivamente 
mais pessimista, sobretudo para o fechamento de 2018, com um pouco de alívio no 
tocante a 2019. Isto reflete alguns aspectos importantes. Em primeiro lugar, o processo de 
deterioração das expectativas a partir de um início do ano em ritmo mais fraco da atividade 
do que o esperado, deterioração que se aprofundou com a paralisação dos caminhoneiros, 
onde ficaram claros os limites de governabilidade no atual momento político, ainda mais com 
a proximidade das eleições e final dos atuais mandatos. Ao mesmo tempo, o aumento da 
instabilidade externa, com a crise cambial atingindo economias mais fragilizadas, no caso 
Turquia e Argentina, joga papel decisivo, pelo maior risco de movimentos especulativos 
contra a moeda brasileira, ainda mais considerando-se o grave quadro fiscal do país.

De acordo com as projeções apresentadas no relatório de 14/09/2018, o PIB deve encerrar 
2018 com um crescimento de 1,36% e, em 2019, se expande com uma taxa de 2,50%. 
No que tange à inflação, o IPCA, atualmente em 4,19%, deve recuar para 4,09% até o 
final do ano, ainda abaixo do centro da meta. Para 2019, é esperado novamente um IPCA 
confortavelmente na meta, encerrando o ano em 4,11%. 

Por sua vez, a Selic, hoje em 6,50% a.a., permaneceria neste nível até o final do ano e, em 
2019, encerraria em 8,00% a.a.. Quanto ao câmbio, a taxa projetada para o final de 2018 é 
de R$ 3,83/US$, sendo que, para o final de 2019, a mesma recuaria para R$ 3,75/US$.

Perspectivas
Economia brasileira
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O Gráfico 23 mostra os dados atuais e as projeções 
do Relatório Focus para 2018 e 2019.

Admitindo que todas essas projeções se concretizem, 
os níveis projetados para a Selic indicam um piso 
nominal de 6,50% que, em termos reais, tomando o 
IPCA como referência, sofreria um leve acréscimo 
do nível atual de 2,22%% para 2,31% a.a. ao final 
de 2018, para em seguida iniciar uma ascensão, 
encerrando 2019 com uma taxa real 3,74% a.a. 
Por sua vez, as taxas de câmbio projetadas para 
o final de 2017 e de 2018 embutem uma pequena 
valorização real em relação ao patamar atual. 

Assim, o controle da inflação continua como o 
grande pilar da política econômica, evitando 
uma deterioração ainda mais contundente das 
expectativas e fornecendo condições para que 
a política monetária mantenha até quando 
possível a taxa Selic inalterada em 6,5% a.a., 
permitindo juros reais em níveis historicamente 

Gráfico 23
Projeções do Relatório Focus de 14/09/2018
Brasil – 2018-2019

Fonte: Banco Central do Brasil – BCB; IBGE; Fundação Seade.
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reduzidos, considerando o IPCA como deflator. Ao mesmo tempo, o bom desempenho 
do comércio exterior, garantindo um saldo vultoso da balança comercial, é um outro 
ponto de sustentação da política econômica, principalmente pela contenção do déficit em 
transações correntes em patamares reduzidos, atualmente abaixo de 1% do PIB,  
segundo estimativas do Banco Central. Dado o elevado nível de reservas internacionais, 
acima de US$ 380 bilhões, tem-se uma posição relativamente sólida da economia 
brasileira, num momento de aumento da instabilidade e da volatilidade de capitais, já que 
um dos principais guias, seja para investidores, ou mero especuladores, reside justamente 
nas condições de solvência externa de cada economia no horizonte de curto e médio 
prazo, bem como no poder de fogo de cada banco central diante de movimentos mais 
substantivos de saída de capitais do país.

Logicamente, esses fatores não garantem uma blindagem total frente aos movimentos 
especulativos, mesmo porque o quadro fiscal não tende a sequer ser aliviado no curto 
prazo e, também, não pode ser descartado o risco de agravamento da crise política, 
mesmo com as eleições e a definição dos novos mandatos. No entanto, até o presente 
momento, não está no horizonte mais provável um fator capaz de retirar as atuais 
condições de controle da economia.

Com isso, o cenário que se consolida é de manutenção da recuperação da economia 
brasileira em ritmo bem tênue, com a inflação e câmbio sob controle, num ambiente em 

Economia brasileira
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que empresas, investidores e consumidores tendem a ficar mais defensivos, postergando 
no limite decisões mais importantes, no aguardo dos novos mandatos e das novas 
agendas que devem se definir a partir das eleições. Nestas condições, sem motor de 
arranque, onde o desemprego continua elevado e com poucas chances de redução mais 
substantiva no horizonte de curto prazo, impedindo uma expansão mais acentuada do 
consumo, a evolução do PIB, começa a se defrontar com uma base de comparação cada 
vez mais alta, representada pela recuperação da atividade no segundo semestre de 2017. 

Economia brasileira
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No que concerne à economia paulista, a tendência é de manutenção, até o final do ano, do 
crescimento acima do registrado para o conjunto da economia brasileira. Todavia, é pouco 
plausível que a enorme distância hoje observada, com o PIB paulista crescendo a uma taxa 
anualizada que está 1,3 ponto porcentual (p.p.) acima da obtida para o PIB nacional, 2,7% 
contra 1,4%, seja mantida por muito tempo.

Nesse sentido, alguns indicadores fornecem pistas importantes. Tomando-se como 
referência a pesquisa do IBGE sobre a produção industrial mensal, nota-se que em abril 
a produção paulista estava 2,7 p.p. acima da média nacional, 6,6% contra 3,9%, no 
acumulado em 12 meses, e que esta diferença é reduzida para 2,3 p.p. em julho, com 5,5% 
contra 3,2%. 

De forma semelhante, a pesquisa mensal dos serviços do IBGE mostra que, em abril,  
o volume de serviços da economia paulista no acumulado de 12 meses estava 2,3 p.p. acima 
do conjunto nacional e que esta diferença se reduz para 1,6 p.p., com 0,6% contra -1%.

Uma possível explicação para a hipótese de redução da vantagem das taxas de 
crescimento do PIB do Estado de São Paulo em relação ao nacional reside no fato  
de que, em 2017, a economia paulista iniciou sua recuperação antes do que o conjunto  
da economia brasileira, aproveitando os alívios proporcionados pela queda da inflação e 
dos juros básicos e, também, se valendo da sua capacidade de resposta, em função de 

Economia paulista
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uma estrutura mais complexa e integrada. Dessa forma, o desafio relativo ao confronto 
com uma base de comparação cada vez mais alta, deve se mostrar de uma forma 
um pouco mais aguda para a economia paulista até o final do ano, ainda mais diante 
de um processo de recuperação de atividade que não conta com um grande estímulo 
do investimento e/ou do consumo. No caso deste último, o comportamento recente e 
esperado do mercado de trabalho no Estado de São Paulo, com relativa estagnação  
e desemprego elevado, não oferece boas perspectivas de expansão mais acentuada  
do consumo, mesmo em períodos mais favoráveis, como as festas de final de ano. 

Por fim, não custa repetir que, os grandes desafios para uma recuperação mais robusta, 
consubstanciados na grave situação fiscal, na inadequação de fontes de financiamento de 
longo prazo, no elevado desemprego e na crise política, também estão colocados para a 
economia do Estado de São Paulo, sem um horizonte mais promissor de solução,  
ao menos no curto prazo. 
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